Mitt sätt att odlar Scalarer

Akvariet
Jag använder akvarier mellan 80-350liter allt beroende på hur stor Scalareparet är och hur många yngel dom
producerar. Mina akvarier inreds endast med två lekunderlag, en doppvärmare samt luftdrivna filter. Jag har
inget botten material eller växter i mina akvarier just för att underlätta vattenbyten och hålla vattenkvalitén
bra. Med grus i akvariet kan ynglen lätt falla eller förvilla sig och sedan dö för att dom inte kommer upp.
Filter
Jag använder 2st luftdrivna filter per akvarium och dessa rengörs en gång i månaden vid två olika tillfällen.
Använder man motordriver filter så sugs ynglen lätt in i det och dör.
Vattenbyten
Jag byter mellan 30-50% i mina odlingsakvarier per dag mot ett åar grader kallare vatten och då sugs även
all smuts upp ifrån botten. Akvarier med yngel i byter jag vatten ca 30minuter efter jag har matat med
Artemia och fyller då på med vatten med samma temperatur.
Temperatur
Scalarer har en ganska stor tolerans i temperaturen men under 20grader bör man inte ha dom i.
Odlar du Scalarer så bör temperaturen inte understiga 26grader, jag håller par i 28grader för då leker dom
lättats har jag märkt.. Bäst är att använda en ställbar doppvärmare.
Foder
Ett bra foder är viktigt, använd gärna ett par foder sorter som omväxling t ex olika frysta foder och ett bra
torrfoder. Jag använder frysta mygglarver till 80% och flingfoder i dom övriga 20%-en.
Foder till ynglen bör enligt min mening vara Artemia i dom första 3-4veckorna innan man börjar mata med
fryst och torrfoder.
Skilja könen åt
Jag har märkt en betydlig skillnad på könen och det är buken är mer rakare på honan medan på hanen är den
mer som ett utdraget z. Vuxna hanar får en puckel på pannan som består av fett. Beteendet på hanar är att
dom är mer revirhävdande än hos honor.

Yngelvården
På dom flesta Scalarer är yngelbeteendet sönderavlat, flertalet odlare tar tyvärr bort ägg/yngel ifrån sina
föräldrar så ynglen inte lär sig det yngelvårdande, och det är inte något som ska uppmuntras, jag har faktiskt
märkt att jag får mer för mina ungdjur då dom är av ett par som har kvar yngelvårdande beteendet.
Yngelvården kan komma tillbaka om man bara är enträgen och låter paret försöka så många gånger dom
vill, äts ägg/yngel upp av den ena föräldern så kan man prova att byta den mot en annan.
Trigga Scalarer till lek
Kraftig matning och konstanta vattenbyten, då du fyller på i ditt akvarium med vatten så ta ett par grader
kallare vatten och sist men inte minst ha tålamod.

Hur jag odlar Scalarer
Jag har endast ett par i varje akvarium och där får paret gå hela tiden och matas kraftigt. Temperaturen är
konstant på 28grader och varje dag byts det vatten mot ett par grader kallare. Leken går till som så att paret
putsar den tilltänka platsen, därefter far honan före och lägger ägg med hanen tätt bakom och befruktar
äggen, denna procedur upprepas till alla äggen är lagda.
Äggen kläcks efter ca 36timmar och ynglen hänger i små trådar på huvudet i ungefär 6 dagar. Ibland kan
föräldrarna flytta på ynglen till en i förväg putsad plats.
På den 5:e dagen sätter jag igång att kläcka Artemia., jag matar mina yngel 3-6gånger per dag allt beror hur
jag jobbar. Jag suger upp all smuts från botten ca 30minuter efter varje matning och fyller på med nytt
vatten med samma temperatur.

Då ynglen har nått en storlek på mellan 1-2cm fångar jag upp dom och flyttar dom till ett eller ett par
stycken uppväxt akvarium allt beroende på hur många yngel jag fått. Vid en storlek på minst 2cm köper
akvariebutikerna gärna upp dina yngel eller ännu hellre byter dom mot t ex foder och tillbehör.
Har ni några frågor eller synpunkter på mitt sätt att odla scalarer på så skicka ett mail!.
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